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REMS RAS Cu Obcinak do rur

REMS RAS Cu – kompaktowe obcinaki  
z teleskopowym wrzecionem. 
Teleskopowe wrzeciono. Lekkie, szybkie przestawianie w obydwu kierunkach.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy.

Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i 4 specjalnie  
hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie 
przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie. Ergonomicznie ukształto-
wane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką pracę i dużą trwałość.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej 
zapewnia dużą trwałość. Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi 
dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową. Kółko tnące jest chronione ograniczni-
kiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Zintegrowany gratownik do rur, ułożyskowany obrotowo, dopasowuje się do  
gratowanych krawędzi przedmiotu obrabianego.

Specjalnie hartowane i specjalnie szlifowane uniwersalne ostrza do gratowania 
gwarantują łatwe gratowanie i niezwykle długą trwałość.

Szybka, łatwa wymiany ostrzy.

Zakres dostawy
REMS RAS Cu. Obcinak do rur miedzianych, z zintegrowanym gratownikiem  
do rur. Z kółkiem tnącym. W opakowaniu blistrowym.
Wyszczególnienie Rura 

Ø mm/cal
ścianka  
s ≤ mm

Nr art.

Cu 3 – 35 3 – 35 
⅛ – 1⅜"

 
3 113340 R

Cu 3 – 42 3 – 42 
⅛ – 1¾"

 
3 113320 R

Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości narzędzia  
do cięcia rur.
Rury miedziane  Ø 3 – 64 mm
  Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – do trudno dostępnych miejsc. 
Mały, poręczny, specjalny do trudno dostępnych miejsc.

Stabilna konstrukcja i hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne  
prowadzenie na rurze i długą trwałość. 

Duże pokrętło z metalu umożliwia lekkie przestawianie i cięcie.

Szerokie, precyzyjne łożyskowanie kółka tnącego na hartowanej zabezpieczonej 
przed obrotem osi gwarantuje prostopadłe cięcie.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo -twardej stali  
nożowej zapewnia długą trwałość. Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia 
narzędzi dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową. Kółko tnące jest chronione 
ogranicznikiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Zakres dostawy
REMS RAS Cu. Obcinak do rur miedzianych. Z kółkiem tnącym.  
W opakowaniu blistrowym.
Wyszczególnienie Rura 

Ø mm/cal
ścianka  
s ≤ mm

Nr art.

Cu 3 – 16 3 – 16  
⅛ – ⅝"

 
3 113250 R

Cu 3 – 25 3 – 25 
⅛ – 1"

 
3 113255 R

Cu 3 – 28 3 – 28 
⅛ – 1⅛"

 
3 113260 R
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REMS RAS P Obcinak do rur

REMS RAS Cu Obcinak do rur

Szybkie przestawianie
REMS RAS Cu – wysokiej jakości obcinak do rur.  
Z szybką regulacją. 
Stabilna, odpowiednia konstrukcja w kształcie U.

Wyjątkowo stabilne wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie  
hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie 
przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie.

Ergonomicznie ukształtowane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką  
pracę i dużą trwałość. 

Szybkie przestawianie wrzeciona w obydwu kierunkach.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali  
nożowej zapewnia dużą trwałość.

Kółko tnące jest chronione ogranicznikiem posuwu przed uszkodzeniem  
przez rolki dociskowe.

Tylko jedno kółko tnące do zakresu pracy Ø 3–120 mm.

Zakres dostawy
REMS RAS Cu. Obcinak do rur miedzianych. Z kółkiem tnącym.  
W opakowaniu blistrowym/w kartonie.
Wyszczególnienie Rura 

Ø mm/cal
ścianka  
s ≤ mm

Nr art.

Cu 8 – 42    
szybkie przestawianie

8 – 42  
⅜ – 1⅝"

 
3 113370 R

Cu 8 – 64   
szybkie przestawianie

8 – 64  
⅜ – 2½"

 
3 113410 R

Osprzęt

Wyszczególnienie ścianka 
s ≤ mm

Nr art.

Kółko tnące REMS Cu 3 – 120, s 3 3 113225 R
Uniwersalne ostrza do gratowania,  szlifowane 113360

Niemiecka jakość

REMS RAS P – kompaktowe obcinaki  
z teleskopowym wrzecionem. 
Teleskopowe wrzeciono. Lekkie, szybkie przestawianie w obydwu kierunkach.

Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy.

Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie  
hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie 
przestawianie, lekkie i precyzyjnie prostopadłe cięcie. 

Ergonomicznie ukształtowane, poręczne pokrętło z metalu zapewnia lekką pracę 
i dużą trwałość.

Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej 
zapewnia dużą trwałość. Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi 
dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową. Kółko tnące jest chronione ograniczni-
kiem posuwu przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe.

Zintegrowany gratownik do rur, ułożyskowany obrotowo, dopasowuje się do  
gratowanych krawędzi przedmiotu obrabianego.

Specjalnie hartowane i specjalnie szlifowane uniwersalne ostrza do gratowania 
gwarantują łatwe gratowanie i niezwykle długą trwałość.

Szybka, łatwa wymiany ostrzy.

Zakres dostawy
REMS RAS P. Obcinak do rur z tworzyw sztucznych i stabilizowanych,  
z zintegrowanym gratownikiem do rur. Z kółkiem tnącym. W opakowaniu  
blistrowym/w kartonie.
Wyszczególnienie Rura 

Ø mm/cal
ścianka  
s ≤ mm

Nr art.

P 10 – 32 T 10 – 32 
½ – 1⅜"

 
4,5 290001 R

P 10 – 40 T 10 – 40 
½ – 1⅝"

 
4,5 290002 R


